PROJECTE: TALLERS LECTOESCRIPTURA PER A GENT GRAN

Justificació.
El projecte Tallers de Lectoescriptura per a gent gran s’emmarca dins les actuacions
previstes en els programes “activem la gent gran als barris”.
Es posen en marxa dins els projectes socials dels plans de barri i, donada la bona
acollida, es decideix des de l’Àmbit de Serveis a la Ciutadania donar-los continuïtat.
L’objectiu és oferir un espai de participació i autonomia per a persones grans i dotarlos d’eines per a millorar el seu estat cognitiu i relacional.

Definició.
El servei consisteix en dissenyar i implementar tallers d’alfabetització en diferents
barris de la ciutat dirigits a persones grans.
Els tallers es desenvoluparan en el Casal de Barri Montserratina, Casal de la Gent
Gran de Can Pastera i Ateneu de Cultura Popular de Can Batllori.
Característiques del servei.
-

Disseny i desenvolupament de sessions setmanals de 2 hores que han
d’incloure activitats per aprendre o per a millorar les habilitats de lectura,
escriptura i càlcul, adaptades als diferents nivells dels i de les assistents.

-

Activitats que permetin dotar els i les alumnes d’eines per a defensar-se en el
dia a dia de la vida quotidiana (psicomotricitat, estimulació de la memòria i
l’atenció, capacitat retentiva, comunicació i expressió tant escrita com oral …).

-

Grups de 12 persones màxim.

-

Informe mensual amb dades de seguiment del projecte. Aquest informe ha de
contemplar:
 Descripció de les activitats i de les temàtiques tractades en el
taller.
 Graella d’assistència d’usuaris i usuàries per sessió.

-

Memòria final del projecte que ha d’incloure:
 Valoració dels objectius aconseguits.
 Valoració de la metodologia emprada.

 Propostes de millora.
-

El curs començarà la primera setmana d’octubre i finalitzarà la darrera setmana
de juny.

Objectius.
1. Contribuir a la millora de les habilitats de lectura, escriptura i càlcul dels assistents.
2. Millorar l’estat cognitiu i relacional de les persones grans.
3. Incrementar la seva qualitat de vida i la seva autonomia personal.

Responsables de l’activitat.
Dinamització de gent gran, Servei d’Acció Comunitària, Ajuntament de Viladecans.
SPM, Viladecans Renovació Urbana, SL.

